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İhale Yönetmeliğinin l8. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleve iliskin avrıntılı bilsilergiler
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İhale Yönetmeliğinin l8. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.

1. Birliğin;
a)Adı
b) Adresi
c) Telefon numarası : 0.388.311 71 09
d) Faks numarasr : 0.388.311 91 09

2.|hale konusu yapım
a) Ihale Usulü
Açık İhale
b ) Yapılacağı Yer
c ) Niteliği
d ) Türü
önçü çEKinni vE «ı

e) Miktarı: (1Adet)
ı (Teknik Şartnamede gösteriiıiiği şekilde yapılacaktır}

fl İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 ( Beş ) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır

g ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 günüdür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : BOR KAYMAKAIIİLIAI TOPLANTI SALONU KAT:2
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4. İhaleye kahlabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan
belgeleri teklifleri kapsamında sunmalarr gerekir:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrlca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret velveya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olmasr halinde, mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imza beyannamesi,
4.1.3.2, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kiŞiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile ti.izel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 1l. maddesinin (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f) ve
(ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılıtaalıhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6 -Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7- İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede Belirtilen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.1.8 - İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt ytlklenicilere yaptırılamaz.
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4.1.9 - İhale dokümaııın satııı alındığınn dıir belge.

5- Ekonomik ıçıdan eıı av*nt*j|ı teklif, en düşük iiyat esasına göre lıelir|enecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Bor Kaymakamlığı binasında bulunan Köylere Hizmet Göttirme Birliği bürosunda
görülebilir ve 10ü,00-'l'L karşıtığı aynı ıtiresten temin editetıilir. İhaleye teklif verecek olaniarın ihale
dokümanınr satııı alnıaları zorunludur.

8. Teklifler ihale saatine kadar veya ihale saatinde, Bor Kaymakamlığı Toplantı Salonunda hazır
bulunacak olan, Birlik İh*le Komisyon l}aşkanlığına veriiebilir.

9. İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri ile teklif edilen birim fiyatlarn çarplml
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerinde ihale
yapılan istekli ile Anahtar Teslimi Götüril Bedel Sözleşme imza|anacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecekiir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin oZ3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri futarda geçici teminat
vereceklerdir. Birliğin NİĞOB lBor Vakıfbank şubesi TRs? 0CI01 5üü1 580ü 7301 354412 noiu hes*bııra
yatırairilir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz30 {otuz) takvim giinü olmalıdır.

12- Konsorsilum olarak ihaleye teklif verilemez
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